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 ك�صف��ت تقارير اإخبارية ، اأن اأتلتيكو مدريد الإ�صباين، �صيربم �صفقة 
هجومي��ة مميزة، خ��ال الأي��ام القليلة املقبل��ة. واأ�ص��ارت �صحيفة 
)م��اركا(، اإىل اأن ت�صيل�ص��ي الإجنليزي وافق اأخ��را على الدخول يف 
مفاو�ص��ات ب�ص��اأن قيم��ة �صفق��ة بيع دييج��و كو�صتا بع��د رف�ض 
طوي��ل، وبعدم��ا ا�صرتط ع��ودة الاع��ب اإىل �صفوف البل��وز، بعد 

ثاثة اأ�صهر من العطات يف الربازيل.
واأ�صافت ال�صحيفة اأن ت�صيل�صي كان يفكر يف فر�ض غرامة مالية 
عل��ى كو�صت��ا واإجباره على الت��درب مع الفري��ق الرديف، 
ولكن مت�صك الاعب مبوقفه املتمثل يف عدم العودة 

واأدت حل��ن  لتف��اق.  التو�ص��ل 
وكي��ل  مفاو�ص��ات 
اأعم��ال كو�صت��ا مع 
الن��ادي الإجنليزي، 

الأخ��ر،  موق��ف  حت��ول  ومن املتوق��ع اأن يتم اإىل 
التو�صل لتفاق بن النادين مطلع الأ�صبوع املقبل.

ويوا�ص��ل الفريق��ان، العم��ل عل��ى اإمت��ام ال�صفقة الت��ي تبلغ 
قيمته��ا 60 ملي��ون ي��ورو، لي�صب��ح كو�صت��ا اأغل��ى لع��ب 
يف تاري��خ الروخ��ي بانكو���ض، ولك��ن يتبقى حتدي��د قيمة 
املتغرات. ورف�ض كو�صتا، الن�صمام اإىل الفريق الإجنليزي 
بع��د نهاية العطلة ال�صيفية، بعدما اأ�صارت تقارير اإخبارية 
اأن اأنطوني��و كونت��ي مدرب ت�صيل�ص��ي، اأخطره ع��رب ر�صالة 

ن�صية ب�رضورة البحث عن فريق اآخر.
ول��ن يتمك��ن اأتلتيك��و مدريد، م��ن قيد الاع��ب حتى فرتة 
النتقالت ال�صتوية املقبلة، مبوجب العقوبة التي فر�صها 

عليه الحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(.
ي�ص��ار اىل اأن كو�صت��ا، قرر اإعادة اأفراد عائلت��ه لبيته القدمي يف 
مدريد، متهي��دا لانتقال اإىل اأتلتيكو مدري��د الإ�صباين �صيما انه 
ليرغب يف البقاء مع ت�صيل�صي، ولن ي�صارك مع الفريق رغم 
اأن ا�صم��ه يف قائمته لل��دوري الإجنلي��زي، وبداأ بحزم 

حقائبه للعودة لأتلتيكو مدريد.

حقق��ت لعبة التن���ض الإ�صباني��ة جاربيني موج��وروزا هدفيها لهذا 
املو�ص��م، بت�صدره��ا الي��وم للت�صني��ف العامل��ي لاعب��ات التن���ض 
املحرتف��ات، وتاأهله��ا احل�صاب��ي للبطول��ة اخلتامي��ة املق��ررة يف 
�صنغاف��ورة ب��ن 22 و29 اأكتوبر/ت�رضي��ن ث��ان املقب��ل. وجتم��ع 
البطول��ة اخلتامي��ة اأف�ص��ل 8 لعب��ات باملو�ص��م ومتثل ه��ذه املرة 
الثالثة على التوايل التي ت�صارك بها يف مناف�صات الفردي بالبطولة، 
علم��ا باأنه��ا قد لعب��ت يف الزوجي بها من قبل م��ع مواطنتها كارل 
�صواري��ز. و�رضح��ت موج��وروزا "كل مو�ص��م، اأحد اأه��دايف الرئي�صية 

اأف�ص��ل تكم��ن يف امل�صارك��ة ب�صنغاف��ورة حيث يذهب  اإليه��ا 
ي ثماني��ة يف الع��ام". واأ�صاف��ت "�صم��ان  مقع��د
فعن��ي فيه��ا مبكرا مينحن��ي الكثر م��ن الر�صا،  يد و
باملرحل��ة  ال��دوؤوب  العم��ل  ة ملوا�صل��ة  خ��ر لأ ا
يف م��ن املو�ص��م". وذك��رت "ل��دي ذكريات  كب��رة 
على البطولة واملدينة، �صيكون عامي الرابع 
الت��وايل هناك، الأول منه��ا مبناف�صات 
الزوجي م��ع كارل �صواري��ز، اأمتنى اأن 
اأق��دم اأف�ص��ل م��ا ل��دي". واأعرب��ت عن 
اأملها يف اأن تقدم اأداء جيدا بالبطولت 

الآ�صيوي��ة التي �صت�ص��ارك فيها، طوكيو، 
الت��ي �صتتوج��ه اإليه��ا اخلمي���ض، ووهان 

وبكن. وت�صدرت لعبة التن�ض الإ�صبانية، 
جاربيني موج��وروزا، الت�صني��ف العاملي 

لاعبات التن�ض املحرتف��ات ال�صادر اليوم 
الإثنن، بر�صيد 6 اآلف و30 نقطة. وكانت 
اآخر مرة ت�صادف فيها اعتاء لعب ولعبة 

م��ن نف���ض البل��د لت�صنيف��ي التن���ض عام 
الأمريك��ي  ت�ص��در  عندم��ا   ،  2003

اأندري��ه اأجا�ص��ي ت�صني��ف الاعبن 
وحل��ت مواطنت��ه �صرين��ا ويليام��ز 

كم�صنفة اأوىل ب��ن الاعبات. ومتثل 
هذه اأول م��رة يف تاريخ اللعب��ة البي�صاء 

التي يعتلي فيه��ا اإ�صبانيان �صدارة ت�صنيف 
الاعب��ن والاعب��ات يف اآن واح��د. و�صعدت 

موج��وروزا مرك��زا لتح��ل يف ال�ص��دارة رغ��م 
اأنها ودعت بطولة اأمري��كا املفتوحة من الدور 

الراب��ع. وحل��ت الروماني��ة �صيمون��ا هاليب يف 
الو�صافة والأوكرانية اإيلينا �صفيتولينا ثالثة بعد 

�صعوده��ا مركزا واح��دا. فيما تراجع��ت الت�صيكية 
كارولين��ا بلي�صكوفا، 3 مراك��ز لتحل رابعة. بينما 
ارتق��ت الأمريكي��ة فينو���ض ويليام��ز اأربعة مراكز 

وحلت خام�صة.

ريال مدريد وقطر يسيران في طريق واحد نتيجة لمصالحهما المشتركة 

إشبيلية يسعى لفك عقدة المالعب اإلنجليزية أمام ليفربول في التشامبيونز ليغ
 ف�ص��ل فريق اإ�صبيلية الإ�صباين، يف حتقيق الفوز باملباريات 
الأوروبي��ة اخلم���ض ال�صابق��ة الت��ي خا�صها عل��ى الأرا�صي 
الإجنليزي��ة، لكنه ف��از على ليفرب��ول يف املواجهة الوحيدة 

الر�صمية التي جمعت بن الفريقن.
ويحل اإ�صبيلية �صيفا على ليفربول اليوم الأربعاء املقبل يف 
اجلولة الأوىل من دور املجموعات يف دوري اأبطال اأوروبا

ويع��ود تاريخ املب��اراة الوحيدة التي جمع��ت بن الفريقن 
اإىل ع��ام 2016 يف نهائ��ي ال��دوري الأوروب��ي ال��ذي اأقيم 

مبدينة بازل ال�صوي�رضية.
وتق��دم ليفرب��ول يف البداي��ة بهدف ع��رب دانيي��ل �صتوريدج 
لك��ن اإ�صبيلية انتف�ض يف ال�صوط الثاين وح�صم اللقاء بنتيجة 
1-3 بف�ص��ل هدف م��ن الفرن�صي كيف��ن جامرو وهدفن 

بتوقيع خورخي اأندوخار مورينو.
ولع��ب الفري��ق الأندل�صي للم��رة الأوىل يف اإجنلرتا يف مو�صم 
2006-2005 ح��ن ح��ل �صيف��ا عل��ى بولت��ون واندررز 
يف دور املجموع��ات م��ن كاأ�ض الحت��اد الأوروبي )الدوري 
الأوروبي حاليا( حي��ث تعادل مع الفريق الإجنليزي بهدف 

ملثله.
وبعده��ا بعام، يف ربع نهائي امل�صابق��ة ذاتها، توجه فريق 
اإ�صبيلي��ة اإىل لن��دن ملواجه��ة توتنه��ام حيث تع��ادل اأمامه 

1-2 باملدينة الأندل�صية. اأن كان فائزا ذهابا  2-2 بعد 
ويف الت�صامبيونزلي��ج، من��ي اإ�صبيلي��ة بالهزمي��ة يف املرات 
الث��اث التي حل فيها �صيفا على فرق اإجنليزية، جاءت اأول 
هزميت��ن يف دور املجموعات: يف مو�ص��م 2007-2008 

اأم��ام اآر�صن��ال بنتيج��ة 0-3 ويف مو�ص��م 2015-2016 
اأمام مان�ص�صرت �صيتي 2-1.

ويعود تاريخ اآخر هزمية تعر�ض لها اإ�صبيلية يف اإجنلرتا اإىل 
املو�صم املا�صي حن تعر�ض لاإق�صاء على يد لي�صرت �صيتي 
ال��ذي انتف�ض على اأر�صه وحقق الف��وز بهدفن نظيفن بعد 

اأن خ�رض ذهابا 1-2 اأمام الفريق الأندل�صي.
وب��ات املهاجم مانوي��ل اأج��ودو “نولتيو”، اأب��رز الغائبن 
ع��ن قائم��ة الاعبن ال��� 22 الت��ي اأعلنه��ا م��درب اإ�صبيلية 
اإدواردو بري��زو، ملباراة دوري اأبطال اأوروبا اأمام ليفربول 

الإجنليزي، ب�صبب الإ�صابة.
غي��اب بريزو عن قائمة املباراة الفتتاحية لإ�صبيلية بدور 
املجموع��ات بالبطولة الأوروبي��ة العريقة، واملقرر اإقامتها 

اليوم الأربع��اء، والتي ت�صمنت عودة احلار�ض ديفيد �صوريا 
واملداف��ع نيك��و باريخا ولعب��و الو�صط جيدو بي��زارو واإيفر 

بانيجا ومايكل كرون واملدافع لوي�ض مورييل.
وبذل��ك ا�صتع��اد امل��درب الأرجنتيني يف ه��ذه القائمة �صتة 
لعب��ن مل يخو�صوا مواجهة اإيب��ار بالليجا، بينما غاب عن 
القائمة ع��اوة على نوليتو لعب الو�ص��ط الأملاين يوهان�ض 
جاي���ض. وت�صم القائم��ة الكاملة ملواجه��ة ليفربول كا من 
“�رضخي��و ريكو وديفيد �صوريا وخوان �صوريانو ومركادو 
وكورت�صي��ا وكاريكو وباريخا وكي��ر ولينجليه واإ�صكوديرو 
وبي��زارو ونزون��زي وبانيج��ا وفرانك��و فازكي��ز وجان�ص��و 
ومونتوي��ا  نافا���ض  وخي�صو���ض  و�صارابي��ا  وك��رون-ديل 

ومورييل وو�صام بن يدر وكوريا”. 

موجوروزا تحقق هدفيها

باخ ينوي التحرك بعد كشف فساد رئيس أولمبياد ريو 
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 ق��ال توما���ض ب��اخ، رئي���ض اللجن��ة الأوملبي��ة 
الدولي��ة، اإن فري��ق الدف��اع اخلا���ض باللجن��ة، 
توا�ص��ل م��ع ال�صلط��ات الق�صائي��ة يف الربازيل، 
للمطالبة ب��اأي دليل يتعلق بت��ورط رئي�ض دورة 

األعاب ريو دي جانرو يف مزاعم ف�صاد.
واأو�صح حمققون برازيلي��ون الأ�صبوع املا�صي، 
اأن كارلو���ض نوزم��ان ع�ص��و اللجن��ة الأوملبي��ة 
الدولي��ة، ورئي���ض اللجن��ة الأوملبي��ة الربازيلية 
وبالت��ايل رئي�ض األعاب ريو، ا�ص��رتك مع اآخرين، 
يف توف��ر مدفوع��ات مزعوم��ة بقيم��ة ملي��وين 
دولر للح�صول على حق ا�صت�صافة الألعاب، رغم 
اأن ري��و دي جان��رو كان��ت متلك اأ�ص��واأ الظروف 
ل�صت�صافة الأوملبي��اد. وداهمت ال�رضطة موؤخرا 

يف ريو، منزل نوزمان بعدما تعر�ض لتهام من 
الإدعاء العام بال�صرتاك يف موؤامرة مع �صرجيو 
كاب��رال حاك��م ولية ري��و دي جان��رو ال�صابق، 
وال��ذي اعرتف هذا العام ب��دوره يف �صبكة ف�صاد 
حملي��ة، لإر�ص��اء ح��ق ا�صت�صافة الألع��اب. وقال 
ب��اخ لل�صحفين يف ليما "من��ذ ال�صباح توا�صل 
املحام��ون مع ال�صلط��ات الق�صائي��ة الربازيلية. 
اأي دلي��ل �صنب��داأ يف التح��رك".  مبج��رد ظه��ور 
وخرج��ت الكث��ر من املزاع��م للعلن، بع��د اإقامة 
اأول اأوملبي��اد يف اأمريكا اجلنوبية منذ عام واحد 
تقريب��ا. وهناك حتقيقات جاري��ة يف تقريبا كل 
امل�رضوعات املتعلقة بالألعاب. وظهرت الق�صية 
لل��راأي العام، بعدم��ا اأجرى حمقق��ون فرن�صيون 

حتقيق��ات م��ع لم��ن دي��اك رئي���ض 
الحتاد الدويل لألعاب القوى �صابقا، 
ال��ذي  وجنل��ه باب��ا ما�صات��ا دي��اك 
متح��ورت �صبك��ة ف�ص��اد خلف��ه وفقا 

للتحقيقات.
اللجن��ة  ع�ص��و  دي��اك،  جتري��د  ومت 
م��ن  �صابق��ا،  الدولي��ة  الأوملبي��ة 

من�صب��ه ال���رضيف يف ع�صوي��ة اللجنة 
الأوملبية الدولية.

ونف��ى دي��اك وابن��ه كل ه��ذه املزاع��م. 
وقال ما�صاتا دياك لرويرتز منذ اأيام اإن 
ه��ذه املزاعم هي "اأك��رب كذبة يف تاريخ 

الريا�صة العاملية".

 تلق��ى املاك اجل��دد لبطولة الع��امل ل�صباقات 
�صي��ارات فورم��ول-1 طلب��ات م��ن 40 جهة 
خمتلفة تبدي رغبتها يف ا�صت�صافة �صباقات 
البطول��ة، م��ع وج��ود طم��وح بزي��ادة ع��دد 
�صباق��ات اجلائ��زة الك��ربى يف امل�صتقب��ل. 
التج��اري  الرئي���ض  برات���ز،  �ص��ن  وق��ال 
لفورمول-1 ملوقع "موت��ور �صبورت"، يف 
تقري��ر مت ن�رضه ، اأن اأجندة ال�صباقات ينبغي 
حتديثها، لك��ي ت�صتوعب �صباقات جدي��دة يف اأوروبا 
جمموع��ة  وا�صتح��وذت  ال�صمالي��ة.  واأمري��كا  واآ�صي��ا 
"ليربت��ي ميديا" على بطولة العامل لفورمول-1 من 
ب��رين اإكلي�صت��ون قبل بداي��ة املو�صم احل��ايل، وتبذل 
جمه��ودات عل��ى جمي��ع الأ�صع��دة م��ن اأج��ل زي��ادة 

جاذبية ال�صباقات للفرق واجلماهر. ويت�صمن مو�صم 
2017 من بطولة العامل 20 �صباقا، ووفقا لتفاقية 
"كونكورد" فاإن اأكرب عدد من ال�صباقات ميكن تنظيمه 
ه��و 25 �صباقا. قال برات���ز اإن فورمول-1 �صتختار 
�صباق��ات جدي��دة بن��اًء عل��ى م��ا �صتقّدم��ه للريا�صة، 
حي��ث ين�ص��ب الرتكي��ز عل��ى احللبات املوج��ودة يف 
امل��دن الك��ربى بدل م��ن الرتكي��ز ب�ص��كل مبا�رض على 
اإبرام اأف�صل ال�صفق��ات التجارّية. واأ�صاف: "يتّم الآن 
العم��ل وفق اتفاقية الكونك��ورد مع وجود �صقف لعدد 
ال�صباقات يبلغ 25 �صباق��ا. خال الأ�صهر ال�صبع التي 
تولي��ت فيها من�صب��ي تلقيت نح��و 40 ا�صتف�صارا من 
ال��دول وامل��دن والبلدّيات حي��ال اإمكانّي��ة ا�صت�صافة 
�صباق فورم��ول-1، ما ُيعّد م�صّجًع��ا للغاية". وتابع: 

"عندما ننظ��ر اإىل روزنامة ال�صباقات، فنحن نتطّلع 
اإىل العدي��د من اجلوان��ب. تاريخًيا كان��ت الإجراءات 
تتمحور حول ال�صتجابة عل��ى �صعيد ان�صمام املدن 
اإىل فورم��ول-1، ولكنن��ا نح��اول اأن نغ��ّر وجهتن��ا 
ونكون فاعلن من ناحية حتديد املدن واملواقع التي 

تنّم��ي عامتنا وا�صرتاتيجيتن��ا" واأو�صح: "�صيكون 
واحللب��ات  امل��دن،  حلب��ات  ب��ن  توزي��ٌع  لدين��ا 
العريق��ة، واحللب��ات املبنّي��ة لغر���ض ال�صباقات. 

يتمّث��ل الهدف املقب��ل يف م�صاندتنا للمزيد 
م��ن �صباق��ات امل��دن، ونعتق��د اأّن ذلك 

مق��رتٌح ج��ّذاٌب للغاية م��ن وجهة 
نظرنا".

 يعي���ض ن��ادي ريال مدري��د اأف�ص��ل فرتات��ه الإدارية 
والفني��ة يف ال�صن��وات الأخ��رة وينعك���ض ذل��ك عل��ى 
م��ردوده يف خمتل��ف البط��ولت املحلي��ة والدولي��ة 
وكذل��ك ح�ص��وره يف املركات��و. ري��ال مدري��د بات 
الأف�صل يف العامل دون منازع مع اأ�صطورته الفرن�صية 
الرائع��ة ومدرب��ه احلايل زي��ن الدين زي��دان ورئي�صه 
الداهية فلورنتينو بريز، فالأول عاد بالفريق امللكي 
للمقدم��ة حمليا واأوروبي��ا وعامليا رغ��م النتقادات 
الت��ي وجه��ت ل��ه يف جمي��ع مباريات��ه ولكن��ه ك�صب 
الره��ان بالنهاي��ة، والث��اين اأثب��ت تفوق��ه وبراعت��ه 
الب��ارع يف  الإداري الح��رتايف  العم��ل  الكب��رة يف 
خمتلف الق�صايا وفعل ما يريده يف املركاتو وتفوق 
عل��ى مناف�صه التقليدي بر�صلون��ة. لكن بريز ال�صاعي 
لا�صتم��رار يف املقدم��ة مع ريال مدري��د على جميع 
الأ�صع��دة ل�صنوات قادمة، بات ينظ��ر اإىل ما هو اأبعد 
وحتدي��دا ملا يحتاجه الفريق على املدى البعيد فكان 
�صوق النتقالت املفت��اح لتحقيق ما يريده ب�صناعة 
فري��ق م�صتقبلي للقلعة امللكي��ة وكذلك بالوقت نف�صه 
�رضب املناف�ض التقليدي بر�صلونة، وبالفعل جنح يف 

حتقيق ما يري��ده. و�صم الكثر م��ن الاعبن ال�صبان 
ال��ذي �صي�صنع��ون الف��ارق يف امل�صتقب��ل م��ع الفريق 
امللك��ي و�صيجعل��ون م��ن الري��ال بطا رائع��ا وكبرا 
مثلما يحدث بالوقت احلايل. نظرة الداهية املدريدية 
بالن��ادي  الأول  الك��روي  الفري��ق  تدعي��م  تخط��ت 
وذهب��ت  وغره��م،  ال�صب��ان  بالاعب��ن  العا�صم��ي 
نح��و حتقيق ما يري��ده وي�صب يف �صال��ح ناديه من 
جه��ة اأخ��رى بف�ص��ل العاق��ات املمي��زة وامل�صال��ح 
امل�صرتك��ة م��ع الأندي��ة الك��ربى يف الق��ارة العجوز. 
ولع��ل ال�صيناريو املنتظر بين��ه وبن �صديقه القطري 
نا���رض اخلليفي رئي���ض نادي باري���ض �صان جرمان 
القابل للتنفي��ذ يف ال�صنوات القادمة بح�صب امل�صالح 
امل�صرتكة بن الطرفن، �صيكون دليا قويا على مدى 
النظ��رة امل�صتقبلي��ة للداهي��ة املدريدي��ة وا�صتفادت��ه 
م��ن كل ما يحدث حول��ه بعامل ال�صاح��رة امل�صتديرة. 
نع��م، اأ�صتطاع ن��ادي باري�ض �صان جرم��ان �صناعة 
الفارق وخطف الأ�صواء يف املركاتو ال�صيفي بح�صم 
الكثر من ال�صفقات اخليالي��ة والتاريخية على غرار 
الربازيل��ي الدويل نيمار دا �صيلفا م��ن بر�صلونة بدفع 

ال���رضط اجلزائ��ي البال��غ 222 ملي��ون ي��ورو كاأغلى 
�صفق��ة يف التاريخ، وكذل��ك التعاقد م��ع هدف كبار 

اأوروب��ا اجلوه��رة الفرن�صي��ة كيلي��ان مباب��ي لوت��ن 
م��ن مواطنه موناك��و. لكن يظل ري��ال مدريد مرتبطا 

بال�صفقت��ن الرائعتن للنادي الباري�ص��ي، الربازيلي 
نيم��ار دا �صيلفا الذي كان قريبا م��ن ارتداء القمي�ض 
املدري��دي عند قدومه من �صانتو���ض قبل اأن يتقم�ض 
األوان البار�صا بنهاية املطاف، وكذلك كيليان مبابي 
ال��ذي يراه الفرن�ص��ي زين الدين زيدان م��درب الريال 
�صفق��ة م�صتقبلي��ة رائع��ة اإذا جنح نادي��ه يف ح�صمها 
وكث��را ما اأ�ص��اد بقدراته الكب��رة والإ�صافة الكبرة 
الت��ي �صيمنحها لأي فريق رغم عم��ره ال�صغر. وكان 
لدول��ة قط��ر حتدي��دا دورا ب��ارزا وموؤث��را يف �صفق��ة 
انتقال قائد املنتخب الربازيلي وجنم البار�صا ال�صابق 
" نيم��ار دا �صيلف��ا" ل�صفوف باري���ض �صان جرمان 
هذا ال�صي��ف، لمتاكها الن��ادي العا�صمي الفرن�صي 
ولك��ي توج��ه �رضبة قوي��ة للن��ادي الكتال��وين الذي 
مل يج��دد اتفاقي��ة رعاي��ة اخلط��وط اجلوي��ة القطرية 
ل�صن��وات قادم��ة م��ع ال�صع��ي امل�صتمر من قط��ر لرفع 
مكانته��ا الريا�صية عاملي��ًا، فاإن امل��ال الكثر الذي 
متتلك��ه �صي�صاعده��ا بالكاد على فعل ذل��ك، و�صيكون 
ذلك عن طري��ق نادي باري�ض �صان جرمان الفرن�صي 
الذي متتلكه وكذلك اخلطوط اجلوية القطرية ورعاية 

الأندي��ة الأوروبي��ة ال�صه��رة مثلم��ا فعل��ت الإمارات 
العربية املتحدة متمثلة يف طران الإمارات وامتاك 

الأندية الريا�صية ال�صهرة وغرها.
وجت��د ال���رضكات العاملية ال�صه��رة يف الأندي��ة بعداً 
اآخ��ر من اأج��ل ا�صتخدامها من�صة اإعاني��ة من الطراز 
العايل، وا�صتغال ال�صهرة اجلماهرية، ومن اأجل ذلك 
ب��رز ما ي�صمى برعاية الفرق م��ن قبل هذه ال�رضكات، 
وحظيت الدوري��ات الأوروبية بن�صيب الأ�صد من هذه 
الأموال الطائلة الت��ي تنفق بهدف الدعاية والإعان. 
تك��ون ال�صتف��ادة الأك��رب م��ن خ��ال ما يح��دث بن 
���رضكات وم��اك قط��ر والإم��ارات وال�ص��ن، ل�صالح 
الأندي��ة الكربى التي حتقق اإي��رادات هائلة من خال 
حق��وق الكفال��ة والب��ث التلفزيوين وغره��ا.  وقامت 
قطر لا�صتثمارات الريا�صي��ة ) اململوكة لدولة قطر( 
ب���رضاء ن��ادي باري���ض �ص��ان جرم��ان )PSG( قبل 
خم���ض �صنوات مقاب��ل 170 ملي��ون دولر كجزء من 
ا�صرتاتيجية الدولة لا�صتثمار يف العامات التجارية 
العاملي��ة، �ص��واء يف الأعم��ال التجاري��ة اأو الأزياء اأو 

العقارات اأو الريا�صة.
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دوري االبطال

ريال مدريد
اليبزيج
ليفربول

توتنهام هوت�سبري
فينورد روتردام

�ساختار دونيت�سك

اأبويل نيقو�سيا

موناكو

اإ�سبيلية

دورمتوند

مان�س�سرت �سيتي

نابويل

21:45

21:45

21:45

21:45

21:45

21:45

مفكرة
    الجورنال 

ً


